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Revidering av resehandbok och regler för inackorderingsbidrag 

Förslag till beslut 
Utskottet för lärande föreslår kommunfullmäktige besluta att: 
1. Fastställa det reviderade förslaget till resehandbok och regler för inackorderings- 
 bidrag, daterat 2022-09-30. 
2. Reglerna gäller från och med 2023-01-01. 

Sammanfattning av ärendet 
Nuvarande handbok för handläggning av inackorderingstillägg och resestöd i  
Orust kommun antogs av barn- och utbildningsnämnden 2010-05-17.  

Utredning 
Vuxenutbildningsenheten har gjort en översyn av handboken och utarbetat ett förslag 
till revidering av resehandbok och regler för inackorderingsbidrag. Revideringar har 
gjorts dels utifrån kommunens förra handbok samt dels ur andra kommuners liknande 
riktlinjer.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2022-10-03 
Resehandbok och regler för inackorderingsbidrag, daterad 2022-09-30 
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Regler för gymnasieelevers dagliga resor 
 
Busskort 
Färdbevis i form av busskort ansöker du om via kommunens webbplats: 
www.orust.se. Du ska studera på heltid och åka kollektivt mellan din bostad och 
skolan. 
 
Vi kan bevilja busskort till dig  
 
 som är folkbokförd i Orust kommun 
 som har avstånd mellan hem och skolan som är över 6 kilometer 

 
Om dina föräldrar har delad vårdnad så räknas avståndet från adressen som du är 
skriven på. 
 
Busskort går att söka till och med vårterminen det år du fyller 20 år. 
 
Om du gör studieavbrott eller flyttar till en annan kommun ska du omgående anmäla 
det. 
 
Du behöver ansöka om busskort inför varje nytt läsår. 
 
Ditt busskort är en värdehandling och glömt busskort innebär att du själv betalar för 
din resa. Spara ditt busskort över sommaren då ditt busskort gäller de första 
veckorna på nästa läsår. 

 
Extra resebidrag 
Om avståndet från bostaden till närmaste hållplats med förbindelse till skolans ort 
är mer än 6 km kan du få extra resebidrag. Detta bidrag betalas ut i kombination 
med busskort. Bidraget är på 300 kr per månad januari-maj och september-
december. Utbetalningen sker i slutet av varje månad. 
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Kontantersättning 
När du studerar på annan ort kan du ansöka om kontantersättning istället för 
busskort om: 
 
 resan helt eller delvis är orimlig att utföra med kollektiva färdmedel 
 innebär för sen ankomst till skolan 
 den sammanlagda väntetiden på skolans ort och under resan till och från 

skolan överstiger 3 timmar per dag  
 

Med väntetid menas väntetid vid byte mellan olika busslinjer och väntetid före och 
efter ordinarie schematider och skolskjutsens ankomst respektive avgång. 
 
Ersättningen motsvarar nettokostnad som för aktuellt busskort. Utbetalningen sker i 
slutet av varje månad, januari-maj för vårterminen och i slutet av september-
december för höstterminen. 
 
Du kan inte byta till busskort om du beviljats kontantersättning för ett läsår. 
 
Om du fått kontantersättning på grund av vilseledande uppgifter i ansökan, blir du 
återbetalningsskyldig för felaktigt utbetald ersättning. 
Inackorderingsbidrag 
Om du har lång eller besvärlig resväg och måste bo där din skola är kan du få 
kommunalt inackorderingsbidrag. 
 
Inackorderingsbidraget är ett bidrag för kostnaden för både inackordering och 
hemresor. Bidragets storlek beror på avståndet mellan ditt hem och skolan. 
 
Du kan få bidrag om: 
 
 avståndet till skolan är minst 50 kilometer 
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 restiden är minst 3 timmar per dag 
 
Eleven kan inte erhålla kontantersättning och inackorderingsbidrag samtidigt. 
  
Inackorderingsbidrag beviljas enligt nedanstående avstånd och belopp. Lägsta 
beloppet ska följa prisbasbeloppets utveckling och innebär att ersättning ges för 1/30 
del av prisbasbeloppet för vårterminen, januari-maj och för höstterminen september-
december. Vid längre än 200 km ökar ersättningen enligt nedan sammanställning. 

 
Avstånd/km Kronor/månad 
50-199 1/30 del av prisbasbeloppet  

(2023: 1 750 kr) 
200-499 1/30 del av prisbasbeloppet+500 kr  

(2023: 2 250 kr) 
499- 1/30 del av prisbasbeloppet +1000 kr 

(2023: 2 750 kr) 
 
Fristående gymnasieskola och folkhögskola 
Om du läser på fristående gymnasieskola och folkhögskola kan du inte söka 
kommunalt inackorderingsbidrag. Mer information finns på Centrala 
studiestödsnämnden (CSN).  
 
Tänk på 
Om du är omyndig ska din vårdnadshavare godkänna ansökan. 
Ansökan ska göras innan läsårets startar och ansökan behandlas i turordning. 
 
Om ansökan lämnas in för sent får eleven svara för resorna till och från skolan under 
handläggningstiden. 

 
Ansökan 
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Samtliga ersättningar söks via Självservice på hemsidan Orust.se. 
 

 
 
 
 
Förvalta reglerna 
 
Säkerställa styrdokument 
Dokumentansvarig chef i förvaltningen ansvarar för att verksamheten har en rutin för 
att styrdokument är aktuella och publiceras på rätt sätt. Dokumentansvarig chef har 
också ansvar  
för att medarbetarna är informerade om styrdokumenten. 
 
Målgruppen för reglerna ansvarar för att ta del av och efterleva den. 

 
Avvikelser och förslag 
Den som läser reglerna och upptäcker avvikelser eller har kännedom om sådant som 

påverkar reglerna såsom förändringar i lagstiftning, avvikelser eller har förslag till 
förändringar meddela kontaktperson för reglerna.



 Datum Diarienummer 1(1)
2022-09-27 KS/2022:1539

Kommunförvaltningen
Katarina Levenby
telefon 0304-33 41 17
e-post: katarina.levenby@orust.se

Grundläggande granskning år 2022 - Svar till Revisionen från Sektor Lärande

Förslag till beslut
Utskottet för lärande beslutar att:
Lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning av ärendet
Revisionen genomför en årlig grundläggande granskning av kommunens verksamhet. 
Syftet med den grundläggande granskningen är att ge revisorerna underlag för 
ansvarsprövningen genom att översiktligt granska all verksamhet i enlighet med 
kommunallagen och god revisionssed.

Inom ramen för den grundläggande granskningen ställs skriftliga frågor till Sektor 
Lärande, som sektorn svarat på. Sektor Lärande lämnar svaren som information till 
utskottet för lärande.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2022-09-27
Svar från Sektor Lärande på frågor från revisionen i den grundläggande granskningen år 
2022

ORUST KOMMUN
Kommunförvaltningen

Katarina Levenby
Sektorchef Lärande
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__________________________________________________________________________________ 
Kommunens revisorer  

 

 

Grundläggande granskning 2022 – frågor till sektor lärande  

Kommunrevisionen har i sitt arbete med risk- och väsentlighetsanalysen samt i sin 

omvärldsbevakning identifierat ett antal områden där de önskar ytterligare information. Mot 

bakgrund av detta översänder vi nedan skriftliga frågor till förvaltningen inom ramen för 

revisionens årliga grundläggande granskning.  

Vi önskar erhålla skriftliga svar senast den 30 september. 

1. Beskriv era största utmaningarna i verksamheten för 2022. 

 

2. Beskriv era styrkor och eventuella svagheter i arbetet med styrning och uppföljning av 
verksamheten.  

 
3. Av sektorns uppdragsdokument 2022 framkommer att hög giltig frånvaro bland elever 

är en utmaning för sektorn. För att arbeta med frågan har ett projekt i samverkan med 

sektor omsorg startats upp. Hur fortgår arbetet med projektet samt att hantera denna 

utmaning?  

 

4. Av sektorns uppdragsdokument 2022 framkommer att antalet barn med särskilda 

behov ökar i sektorns verksamheter. Det sker även en ökning i de lägre 

ålderskategorierna. På vilket sätt arbetar sektorn med att möta behovet av stöd för 

barn med särskilda behov?  

 

5. Av sektorns uppdragsdokument 2022 framgår att lokalförsörjning ses som en framtida 

utmaning. Kommunens planering av nya bostadsområden uppges förhoppningsvis 

innebära fler barn. Det innebär också att en översyn måste göras över kommunens 

förutsättningar att möta en uppgång av barn- och elevantalet. Hur arbetar sektorn 

med lokalförsörjning och prognoser?  

 

6. Hur genomförs analys och uppföljning av studieresultat i förhållande till kostnader för 

verksamheten?  

 

7. På vilket sätt följs friskolornas verksamhet och ekonomi upp av kommunen?  

 

8. Finns det något annat ni vill uppmärksamma revisionen på?  
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2022-09-27 KS/2022:1539

Kommunförvaltningen
Katarina Levenby, sektorchef
telefon 0304-33 41 17
e-post: katarina.levenby@orust.se

Grundläggande granskning år 2022 - Svar till Revisionen från Sektor Lärande

Kommunrevisionen har i sitt arbete med risk- och väsentlighetsanalysen samt i sin 
omvärldsbevakning identifierat ett antal områden där de önskar ytterligare information. 
Mot bakgrund av detta har skriftliga frågor skickats in till förvaltningen inom ramen för 
revisionens årliga grundläggande granskning. Revisionen önskar få skriftliga svar senast 
30 september.

1. Beskriv era största utmaningar i verksamheten år 2022
Vi byter lärplattform och elevadministrationssystem. Syftet är att förbättra för elever 
och föräldrar genom att man kommer möta ett system. Vidare är det ett strategiskt val 
för att över tid sänka våra kostnader. Bytet innebär mycket jobb med implementering 
och vi räknar med att det tar tid innan samtliga användare är bekväma i det nya 
systemet. 

Det har skett en ny upphandling på skolskjutsar och det har resulterat i att de flesta 
elever åker med våra egna skolbussar istället för linjetrafik. Vi får en ökad säkerhet och 
över tid ökat inflytande på tider. Men då vi haft linjebussar i många år så är det en 
förändring som väcker mycket reaktioner hos föräldrar.  

Elever med särskilda behov är vår stora utmaning under det kommande året. Vi har 
många elever som har stora svårigheter och rektorer och personal har svårt att anpassa 
skolan så att det fungerar fullt ut för vissa av dessa.

Det är väldigt ont om timvikarier vilket gör att sjukdomsperioder blir svåra att hantera. 
Under våren har det varit mycket kännbart och vi tror dessvärre att det kommer se 
likadant ut under det kommande läsåret. 

Förskolan har svårt att organisera sig i mindre barngrupper med nuvarande budgetram. 
Vi ser att det påverkar våra barn att man befinner sig i stor grupp under den största 
delen av dagen.

2. Beskriv era styrkor och eventuella svagheter i arbetet med styrning och 
uppföljning av verksamheten

Sektorn har gjort ett gediget arbete med att hitta en bra modell för styrning och ledning 
av vårt SKA-arbete (systematiska kvalitetsarbete) och vår måluppfyllelse.
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Sedan finns det en tydlig styrning kring vår ekonomi med bra uppföljningsrutiner. 

Vi redovisar också till politiken vid flera tillfällen under året, både ekonomi och 
måluppfyllelse. Som stöd arbetar vi i ett digitalt system som heter Stratsys, vilket är ett 
mycket användarvänligt system. 

Svagheten är att det finns ibland svårigheter att hinna med då det här högt tempo på 
förändring och utmaning inom sektorn. Vidare är det också svårt och tidskrävande att få 
genomslag längst ut hos våra barn, elever och studerande.

3. Av sektorns uppdragsdokument 2022 framkommer att hög giltig frånvaro 
bland elever är en utmaning för sektorn. För att arbeta med frågan, har ett 
projekt i samverkan med sektor omsorg startats upp. Hur fortgår arbetet 
med projektet samt att hantera denna utmaning?

Projektet har börjat ta form. Vår Barn-och ungdomssamordnare är igång med cirka 10 
elever och deras vårdnadshavare. Tillsammans med Socialtjänsten har vi lagt en 
arbetsgång kring elever med mycket hög frånvaro. Arbetet är komplext då det är oftast 
svårt att hitta rätt stöd i flera av fallen. Fortsatt har vi stort behov av förebyggande 
insatser från Socialtjänsten men som de är igång med att bygga upp så det går framåt. 

Vi har reviderat vår Närvaroplan där vi kommer vara mycket snabbare med att ta 
kontakt med hemmen vid frånvaro. Vi ser att vi har även mycket hög frånvaro som är 
”giltlig”, dvs. föräldrarna meddelar att eleven inte kommer till skolan. Även bland våra 
yngsta elever ser vi att frånvaron är hög. Vår statistik har dock varit svårbedömd de sista 
två åren på grund av pandemin då elever uppmanades vara hemma i högre utsträckning 
om de påvisade något symptom. 

Tillsammans med Socialtjänsten genomför vi ett par föreläsningar där vi sätter fokus just 
på frånvaro. 

Vi ser att vi har behov av ytterligare en Barn- och ungdomssamordnare vilket vi lyft till 
våra politiker och det ligger just nu i budgetförslaget inför 2023. Tjänsten är tänkt att 
riktas mer mot de yngsta barnen då en tjänst inte kan hantera samtliga behov som finns. 
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Under året kommer vi inom sektorn genomföra kompetensutbildning för samtliga 
rektorer och elevhälsa tillsammans. Detta med syfte att skapa ännu bättre förebyggande 
arbete som vi tror är en viktig byggsten i att elever ska få det stöd de behöver. 

Sektorn kommer även se över hur skolornas struktur för elevhälsoarbetet ser ut då vi ser 
att det är skillnader mellan enheterna.

4. Av sektorns uppdragsdokument 2022 framkommer att antalet barn med 
särskilda behov ökar i sektorns verksamheter. Det sker även en ökning i de 
lägre ålderskategorierna. På vilket sätt arbetar sektorn med att möta behovet 
av stöd för barn med särskilda behov?

Sektorn har kontinuerligt utbildat personalen i dessa frågor. SPSM (Specialpedagogiska 
skolmyndigheten) har en utbildning kring hur man arbetar med elever som har en NPF-
problematik. Den utbildningen har en hög andel av vår personal genomgått. Vidare har 
vi genomfört utbildning under förra året riktad till rektorer och elevhälsa kring barn med 
särskilda behov och vi kommer under året ha ytterligare utbildning. Skolorna försöker 
jobba så mycket man kan med miljön och utformningen av miljön på skolorna. Vårt 
värdegrundsarbete är också viktigt i detta arbete och där kommer sektorn troligen 
påbörja ett samarbete med VGR kring förebyggande arbete på samtliga enheter. 

Skolorna jobbar på enhetsnivå med att hitta bra förebyggande åtgärder samt bra insatser 
vid behov. En svårighet som vi ser är att vi har ett ökat antal elever där vi har svårt att 
klara att anpassa skolan på ett sådant sätt att det fungerar för eleven. Sektorn har utreder 
just nu om det skulle vara möjligt att inrätta en mindre central undervisningsgrupp för 
ett fåtal elever med hög komplexitet. Utredningen är i startskedet. 

Det förebyggande arbetet mot föräldrar har vi försökt förstärka. Genom 
familjecentralen erbjuder vi utbildning till föräldrar som behöver stöd i sitt föräldraskap. 

Sektorn jobbar med målet att ha ett brett utbud av förebyggande arbete och insatser när 
det så behövs. 

Samtlig personal i förskolan har fått utbildning under förra året kring våra styrdokument 
och hur vi jobbar för en god lärmiljö. Under det här året kommer en utbildning att ske 
kring språkutvecklande arbetssätt inom förskolan. Vi har förstärkt med tre riktade 
tjänster för barn med särskilda behov inom förskolan med förhoppning om att få några 
inom verksamheten som har extra hög kompetens kring dessa barn. Vidare kommer vi 
förstärka med en psykolog mot förskolan.

5. Av sektorns uppdragsdokument 2022 framgår att lokalförsörjning ses som en
framtida utmaning. Kommunens planering av nya bostadsområden uppges 
förhoppningsvis innebära fler barn. Det innebär också att en översyn måste 
göras över kommunens förutsättningar att möta en uppgång av barn- och 
elevantalet. Hur arbetar sektorn med lokalförsörjning och prognoser?

Under våren genomförde vi en lokaldimensionerings utredning. En extern konsult 
hyrdes in och med hjälp av beställd statistik från SCB på områdesnivå och våra 
kommande tänkta planer på byggnation har han gjort en prognos för 2023-2029. 

Denna visar att vi har tillräckligt med förskoleplatser och skolplatser totalt sett över ön 
under dessa år. Vi har dock vissa skillnader mellan områden. Område Norr, dvs. Henån 
har något för få platser för förskolan under de allra första åren av perioden. Vi räknar 
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dock med att vi kommer att kunna hantera detta genom omstrukturering och ev. någon 
tillfällig lösning om så behövs. 

Vad gäller skolorna så är det Henån som är vår kommande utmaning. Om Waldorf och 
Montessori tappar elever och vi behöver ta emot samtliga elever så kommer skolans 
nuvarande utformning inte att klara detta. Positivt är att Henåns skola har mycket yta 
men lite trängre vad gäller undervisningsyta. Om ett högt tryck skulle komma så borde 
vi kunna bygga om inom husets ramar för att öka undervisningsytan. Särskolan har 
också redan idag tagit över stor yta i huset och vi hanterar det just nu men skulle 
särskolan framöver växa ytterligare så kommer vi inte klara det i befintliga lokaler. En 
möjlighet om vi ser att det blir brist i Henån är att se över samtliga skolområden. Det 
skall dock påpekas att det är ofta en svår process att genomföra då familjer kanske 
under lång tid har siktet inställt på vilken skola deras barn ska gå. Våra avstånd mellan 
skolorna ställer också till det.

6. Hur genomförs analys och uppföljning av studieresultat i förhållande till 
kostnader för verksamheten?
Efter varje läsår genomför sektorn ett gediget utvärderingsarbete där vi går igenom 
resultat och vårt SKA arbete. Sektorn får statsbidrag och ett av bidragen har vi valt att 
rikta lite grann utifrån resultaten. Det är en svår balansgång i hur mycket vi ska rikta. Får 
vi sämre resultat där vi har bra resultat om vi styr om? Men det är en högst aktuell fråga 
för oss och vi håller just nu på och följer upp ett par riktade satsningar.

7. På vilket sätt följs friskolornas verksamhet och ekonomi upp av kommunen?
Kommunen har inte uppföljningsansvar vad gäller de fristående skolorna. Vi har dialog 
med regelbundenhet kring vilket anslag de kommer att få. I slutet av varje år bjuder vi in 
till en träff med friskolornas ledning där vi går igenom kommuns budget och hur det 
kommer påverka deras. 

Dock kanske ska nämnas att Orust kommun gått i borgen för Waldorfskolan och 
därmed har Orust kommun insyn i den skolans ekonomiska förhållande. Ligger då i 
ekonomichefens roll att få info om nya lån och andra ändrade förhållanden som kan 
påverka borgenssituationen.

8. Finns det något annat ni vill uppmärksamma revisionen på?
Nej.

ORUST KOMMUN
Kommunförvaltningen

Katarina Levenby
Sektorchef Lärande
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____________________________________________________________________________________________________________________ 
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2022-09-26 Dnr KS/2021:1212 - 600
Sektor Lärande 
Marika Carlberg, Sekreterare/administratör 
Telefon 0304-33 41 15 
 
 Lärandeutskottets 
representanter 
 Berörd rektor 
 
 
 
 
Utskottet för lärande verksamhetsbesök 
 
Utskottet för lärande gör måndagen den 10 oktober 2022 verksamhets-
besök vid Ellös skola. Representanterna samlas klockan 08.15 vid Ellös 
skolas expedition.  
 
Program för besöket 
08.30-09.15 Ledningens information/dialog med politiken. 
09.15-10.00 Intervju med elever i årskurs F-6 (max en elev från varje 
årskurs 2-6). 
10.00-11.00 Intervju med personal (inklusive fika). 
11.00-12.00 Utskottets/sektors representanter gör en kort 
sammanfattning av  
 besöket. Skolans rektor deltar. 
12.00-13.00 Lunch. 
 
Klockan 13.00 börjar utskottet för lärande beslutsdelen av sitt 
sammanträde. Detta är förlagt till centrumhuset, s-rum Årholmen, Henån. 
 
Deltagare 
Deltagare vid verksamhetsbesöket är ordförande och vice ordförande från 
utskottet för 
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lärande samt eventuellt ytterligare 2 ledamöter/ersättare från utskottet. Från 
lärandekontoret centralt deltar 3-4 personer, bland annat sektorchef och 
sekreterare/administratör. 
 
Rapportering till utskottet för lärande 
En återkoppling till utskottet för lärande görs på eftermiddagens 
sammanträde.  
 
 
ORUST KOMMUN 
Sektor Lärande 
 
 
 
Katarina Levenby 
Sektorchef 
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Sektor Lärande 
Marika Carlberg, Sekreterare/administratör 
Tfn 0304-33 41 15 
 
 Rektor för Ellös skola 
 
 
 
 
 
Lärandeutskottets verksamhetsbesök 
 
Enligt överenskommelse översändes programmet inför 
verksamhetsbesöket den 10 oktober 2022. Vi ger er program samt 
frågeställningar inför verksamhetsbesöket Ni ansvarar för utdelning till 
personal och elever som kommer att delta i intervjuerna och meddelar tid. 
 
Det är mycket viktigt att de som ska delta i intervjuerna har möjlighet till 
förberedelser. Deltagarna ska ha hunnit göra en sammanfattande 
bedömning om de starka respektive svaga sidorna i verksamheten samt 
kunna ge förslag till utvecklingsområden. 
 
För att underlätta planeringen för er av praktiska ting, d.v.s. fm-kaffe, vill 
jag meddela att vi beräknar att 7 personer från utskottet/förvaltningen 
deltar.  
 
Skuggning 
Ordförande och vice ordförande genomför 1-2 besök per termin där de 
följer en verksamhet under en dag eller del av dag. Syftet är att få en god 
inblick i personalens vardag och förskolans/skolans verksamhet. Besök 
fördelas så att de sker där man inte har privat koppling till verksamheten. 
 
 
ORUST KOMMUN 
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Marika Carlberg 
Sekreterare/administratör 
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Frågeställningar – underlag till intervjuer 
 
 
Samtalen kommer att kretsa kring en rad övergripande frågor i 
for av en dialog, enligt frågeställningarna nedan. 
 
 
 
Personal 
 

 Vad är speciellt på denna enhet? 

 Vilka speciella utmaningar finns? 

 Vad är ni mest stolta över? 

 Hur arbetar ni för att alla barn ska nå målen? 

 Hur hanterar ni den ekonomiska situationen? 
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Frågeställningar – underlag till intervjuer 
 
 
Samtalen kommer att kretsa kring en rad övergripande frågor i 
for av en dialog, enligt frågeställningarna nedan. 
 
 
 
Elever 
 
1. Berätta vad du tycker är roligt och intressant att lära dig i skolan. 

2. Vad kan läraren göra för att göra ett ämne mer roligt och intressant? 

3. Vad tycker du att du själv behöver göra för att det ska gå lättare för 
dig att lära  
 dig ett ämne du tycker är svårt? 

4. Berätta om du tycker att det finns något som är orättvist i skolan. 

5. Har flickor och pojkar lika lätt att få hjälp av läraren? 

6. Berätta hur du använder datorn/läsplattan på lektionerna. 

7. Beskriv ett mål som bestämmer vad du ska lära dig i skolan. 

8. På vilket sätt låter lärarna dig vara med och planera vad lektionerna 
ska  
 innehålla? 

9. På vilket sätt får du vara med och bedöma vad som var bra och inte 
bra med  
 en lektion? 

10. Vad brukar du få göra när du är med på ett utvecklingssamtal? 
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11. Hur gör du för att vara aktiv och delta när det är klassråd? 

12. Hur får du förbereda dig för de nationella proven? 

13. Vad tycker du är viktigt för att du ska känna dig trygg i skolan?  

14. Berätta vad du vet om hur skolan arbetar för att motverka kränkande 

behandling. 

15. Vad tycker du är bäst med just den här skolan? 

16. Vad tycker du att skolan borde bli bättre på? 

 
 
 



Skola - brukarenkät VT22 åk3, 4 och 6

Svarsfrekvens

Total 81,4% (48/59)



Jag är en

Namn Antal %

Flicka 30 62,5

Pojke 18 37,5

Total 48 100



Mina lärare förklarar vad vi ska göra i skolarbetet så att jag förstår

Namn Antal %

Stämmer inte alls 0 0

Stämmer ganska dåligt 2 4,2

Stämmer ganska bra 23 47,9

Stämmer helt och hållet 21 43,8

Vet ej 2 4,2

Total 48 100

Statistik

Medelvärde 8,05

Median 6,67



Skolarbetet gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mig mer

Namn Antal %

Stämmer inte alls 3 6,2

Stämmer ganska dåligt 14 29,2

Stämmer ganska bra 13 27,1

Stämmer helt och hållet 9 18,8

Vet ej 9 18,8

Total 48 100

Statistik

Medelvärde 5,73

Median 6,67



Jag kan nå kunskapskraven i skolan om jag försöker

Namn Antal %

Stämmer inte alls 0 0

Stämmer ganska dåligt 1 2,1

Stämmer ganska bra 29 60,4

Stämmer helt och hållet 18 37,5

Vet ej 0 0

Total 48 100

Statistik

Medelvärde 7,85

Median 6,67



Mina lärare hjälper mig i skolarbetet när jag behöver det

Namn Antal %

Stämmer inte alls 0 0

Stämmer ganska dåligt 1 2,1

Stämmer ganska bra 21 43,8

Stämmer helt och hållet 26 54,2

Vet ej 0 0

Total 48 100

Statistik

Medelvärde 8,4

Median 10



Jag kan få svårare uppgifter om jag vill

Namn Antal %

Stämmer inte alls 0 0

Stämmer ganska dåligt 4 8,3

Stämmer ganska bra 12 25

Stämmer helt och hållet 15 31,2

Vet ej 17 35,4

Total 48 100

Statistik

Medelvärde 7,85

Median 6,67



På lektionerna får vi diskutera och debattera olika frågor

Namn Antal %

Stämmer inte alls 1 2,1

Stämmer ganska dåligt 5 10,4

Stämmer ganska bra 17 35,4

Stämmer helt och hållet 22 45,8

Vet ej 3 6,2

Total 48 100

Statistik

Medelvärde 7,78

Median 6,67



I min skola respekterar vi varandra

Namn Antal %

Stämmer inte alls 0 0

Stämmer ganska dåligt 6 12,5

Stämmer ganska bra 18 37,5

Stämmer helt och hållet 23 47,9

Vet ej 1 2,1

Total 48 100

Statistik

Medelvärde 7,87

Median 6,67



På lektionerna är vi elever med och påverkar på vilket sätt vi ska arbeta med olika skoluppgifter

Namn Antal %

Stämmer inte alls 3 6,2

Stämmer ganska dåligt 3 6,2

Stämmer ganska bra 15 31,2

Stämmer helt och hållet 16 33,3

Vet ej 11 22,9

Total 48 100

Statistik

Medelvärde 7,3

Median 6,67



Mina lärare ser till att ordningsreglerna på skolan följs

Namn Antal %

Stämmer inte alls 0 0

Stämmer ganska dåligt 2 4,2

Stämmer ganska bra 16 33,3

Stämmer helt och hållet 26 54,2

Vet ej 4 8,3

Total 48 100

Statistik

Medelvärde 8,49

Median 10



Jag har studiero på lektionerna

Namn Antal %

Stämmer inte alls 0 0

Stämmer ganska dåligt 7 14,6

Stämmer ganska bra 25 52,1

Stämmer helt och hållet 9 18,8

Vet ej 7 14,6

Total 48 100

Statistik

Medelvärde 6,83

Median 6,67



Jag känner mig trygg i skolan

Namn Antal %

Stämmer inte alls 0 0

Stämmer ganska dåligt 4 8,3

Stämmer ganska bra 19 39,6

Stämmer helt och hållet 22 45,8

Vet ej 3 6,2

Total 48 100

Statistik

Medelvärde 8

Median 6,67



Jag vet vem på skolan jag kan prata med om någon har varit elak mot en elev

Namn Antal %

Stämmer inte alls 0 0

Stämmer ganska dåligt 2 4,2

Stämmer ganska bra 15 31,2

Stämmer helt och hållet 28 58,3

Vet ej 3 6,2

Total 48 100

Statistik

Medelvärde 8,59

Median 10



Elevhälsogruppen i min skola frågar oss elever hur vi har det i skolan och hemma (exempelvis 
genom samtal med oss eller genom enkät/frågeformulär)

Namn Antal %

Stämmer inte alls 2 4,2

Stämmer ganska dåligt 6 12,5

Stämmer ganska bra 9 18,8

Stämmer helt och hållet 18 37,5

Vet ej 13 27,1

Total 48 100

Statistik

Medelvärde 7,43

Median 10



Jag äter skollunch minst tre dagar i veckan?

Namn Antal %

Stämmer inte alls 5 10,4

Stämmer ganska dåligt 8 16,7

Stämmer ganska bra 15 31,2

Stämmer helt och hållet 17 35,4

Vet ej 3 6,2

Total 48 100

Statistik

Medelvärde 6,59

Median 6,67



Personalen i skolköket har ett trevligt bemötande?

Namn Antal %

Stämmer inte alls 4 8,3

Stämmer ganska dåligt 4 8,3

Stämmer ganska bra 21 43,8

Stämmer helt och hållet 18 37,5

Vet ej 1 2,1

Total 48 100

Statistik

Medelvärde 7,09

Median 6,67



Jag är nöjd med min skola som helhet

Namn Antal %

Stämmer inte alls 3 6,2

Stämmer ganska dåligt 3 6,2

Stämmer ganska bra 23 47,9

Stämmer helt och hållet 17 35,4

Vet ej 2 4,2

Total 48 100

Statistik

Medelvärde 7,25

Median 6,67



Totalt medelvärde

Medelvärde 7,59



Statistiksammanfattning av medelvärden



Statistiksammanfattning av medelvärden

Mina lärare förklarar vad vi ska göra i skolarbetet så att jag förstår 8,05 (8,52)

Skolarbetet gör mig så nyfiken att jag får lust att lära mig mer 5,73 (6,31)

Jag kan nå kunskapskraven i skolan om jag försöker 7,85 (8,5)

Mina lärare hjälper mig i skolarbetet när jag behöver det 8,4 (8,82)

Jag kan få svårare uppgifter om jag vill 7,85 (7,64)

På lektionerna får vi diskutera och debattera olika frågor 7,78 (7,87)

I min skola respekterar vi varandra 7,87 (8,4)

På lektionerna är vi elever med och påverkar på vilket sätt vi ska arbeta med olika skoluppgifter 7,3 (7,43)

Mina lärare ser till att ordningsreglerna på skolan följs 8,49 (8,72)

Jag har studiero på lektionerna 6,83 (7.01)

Jag känner mig trygg i skolan 8 (8,37)

Jag vet vem på skolan jag kan prata med om någon har varit elak mot en elev 8,59 (9,24)

Elevhälsogruppen i min skola frågar oss elever hur vi har det i skolan och hemma (exempelvis genom 
samtal med oss eller genom enkät/frågeformulär)

7,43 (8,09)

Jag äter skollunch minst tre dagar i veckan? 6,59 (7,9)

Personalen i skolköket har ett trevligt bemötande? 7,09 (8,6)

Jag är nöjd med min skola som helhet 7,25 (8,5)

(..) Orust åk 2,3,4 och 6



Läsa-Skriva-Räkna garantin

Instruktion:
Dela till skolchef eller av skolchef utsedd.

    

Skolenhet F-3: Ellös skola

Årskurs: F- 3

Datum:  220615 (senast)

För er som arbetat med bedömningsstöd hur många av eleverna kan läsa, 

skriva och räkna?

Lägg till rad vid flera klasser/grupper ämnen.

Vad är er analys av utfallet?

FSK: När vi delar eleverna i mindre grupper kan vi se stora vinster för att 

stärka fler individer och på så vis få en högre måluppfyllelse.

Klass Bedöms nå 
kunskapskr
aven i 
svenska 
senast i åk 
3 
Antal flickor /

Totalt antal 

flickor

Bedöms nå 
kunskapskr
aven i 
svenska 
senast i åk 
3
Antal pojkar /
Totalt antal 
pojkar

Bedöms nå 
kunskapskr
aven i 
matematik 
senast i åk 
3
Antal flickor /
Totalt antal 
flickor

Bedöms nå 
kunskapskr
aven i 
matematik 
senast i åk 
3 
Antal pojkar /

Totalt antal 

pojkar

FSK 10/12 712 11/12 12/12

Åk 1-2 Gul 10/11 (varav 1 

SvA)

6/6 (varav 1 SvA) 10/11 6/6

Åk 1-2 Röd 8/9 (varav 2 är 

SvA)

7/9 (varav 1 är 

SvA)

8/9 8/9

Åk 3 10/10 9/13 (varav1 SvA) 10/10 9/13
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